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  و حفاظت منابع ژنتیکیهاي وحشی و زراعی جو تعیین قرابت گونه
  

  4یفالح یعلنیحسو  3انیستار یعل، 3يصبور نیحس، 2یلقا قربانلمه، 1ینیمعصومه حس٭
علمی دانشگاه عضو هیأت2دانشگاه آزاداسالمی گرگان،  ، دانشکده علوم پایه،شناسی گیاهیارشد زیستدانشجوي کارشناسی1

 ارشد ایستگاهکارشناس4دانشگاه گنبدکاووس، طبیعی، دانشکده علوم کشاورزي و منابع استادیار3آزاد اسالمی گرگان، 
  کاووس گنبد کشاورزي تحقیقات

  28/01/1392تاریخ پذیرش:  ؛02/11/1391تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
هاي طرح بلوك قالب آزمایشی در ،خصوصیات سنبله از جو با استفاده نمونه 24میزان قرابت بررسی  براي

در  گنبدکاووسدانشگاه  و منابع طبیعی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي ،سه تکرارکامل تصادفی در 
 طول پدانکل، وزن پدانکل، طول سنبله، وزن سنبله، :شاملصفات مورد مطالعه  .شدجرا ا 1390 - 91 زراعی سال

از  مورد بررسی هاينمونهنشان داد که ها دادهتجزیه واریانس  بود. وزن ریشک و عرض ریشک طول ریشک،
ژنتیکی قابل توجهی  وجود تنوع بیانگر امر، این .با هم هستند داريیاختالف معنداراي بررسی شده  نظر صفات

گروه  چهاردر  را جوهاي نمونه ،ايتجزیه خوشه .استارزیابی  هاي مورد مطالعه از نظر صفات موردنمونهبین 
-MB-82-12، EB-86-14، EB-86-4، EB-86-3، A1C84-14 ،EB-86 الین هفتواجد  ،گروه اول قرار داد.

6، FICC0598  و رقمProductive  تالقیو(F1) ALISOS/CI03909-2شاملنمونه واجد سه  ،گروه دوم ؛: 
-TN هاي جمعیتینمونه شاملنمونه رضوي؛ گروه سوم واجد دو خراسان و آبادتپه، تیلمراوه جمعیتیهاي نمونه

 هايالینو  نیمروز، کویر، یوسف، ایذه، بهمن هايرقم شاملنمونه  10واجد  ،و گروه چهارمکرج  76063، 2-173
EC83-4 ،BF891M-584 ،EM81-12 هاي جمعیتی نمونه و TN49402و TN55502 نتایج نشان بودند.  کرج

توان میرا نتایج بررسی حاضر  .هستندمشابه  در بیشتر صفات بررسی شده، هر گروههاي متعلق به نمونهداد که 
  هاي تکمیلی استفاده نمود.هاي ژنتیکی مناسب جهت بررسیتهیه جمعیتها و تالقیدر 

  
  1، صفات کمی،  همبستگیجو ،ايخوشه ژنتیکی، تجزیه تنوع :واژه هاي کلیدي

                                                             
 masomeh.hosseini@yahoo.com: مسئولویسنده ن*
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  مقدمه
 Hordeum باشد. جنسمی Poaceae گندمیان متعلق به خانواده )Hordeum vulgare( زراعی جو
 .)et alon Bothmer V., 1995( باشدو داراي انواع زراعی و وحشی می تاکسون است 45گونه و  32شامل 
هاي مختلف گیاهان زراعی و غیر زراعی از لحاظ سیستماتیک گیاهی یکی از اولین بندي واریتهگروه

 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و .استمیزان خویشاوندي آنها شناسان براي بررسی اقدامات گیاه
نژادي هاي بهاستفاده در برنامه وهر یک از آنها در افزایش عملکرد تعیین اهمیت  براي ،فنولوژیکی گیاه جو

 شده اصالح هاينمونه از استفاده علتهاي اخیر به در سال .)Adams, and Denis 1978( استضروري 
 تنوع بررسی بنابراین ؛است گرفته قرار خطر معرض در گیاهان مختلف انواع ژنتیکی تنوع یکنواختی، و

 و پالسم ژرم و ژن هايبانک در ژنتیکی تنوع نگهداري و حفظ جهت ،گیاهی هاي͏پالسم ژرم ژنتیکی
 دارد فراوانی اهمیت ژن انتقال منظور به ژنتیکی تغییرات از استفاده و نژاديبه ریزيبرنامه همچنین

).(Omidbakhsh Fard, 2005 پیشبرد در مهمی بسیار نقش زراعی، گیاهان در ژنتیکی تنوع برآورد 
شود. میسر می مورفولوژیکی، صفات طریق از که دارد ژنتیکی منابع از حفاظت و اصالحی هايبرنامه

 نگهداري، آوري،جمع مستلزم ژنی ذخایر از بهینه استفاده و زراعی محصوالت کیفیت بهبود و تولید افزایش
 برخی بهبود و گندم اصالح در جدید پالسم ژرم و ژنتیکی تنوع ایجاد .است ژنتیکی مواد ارزیابی و توصیف

حفظ و  Pearce et al., 2000).( باشدمی مهم بسیار نیز گیاه آلهاید هايتیپ ایجاد و خصوصیات از
 مختلف شرایط هاي گیاهی باگونه تواند در جهت بررسی نحوه سازگاريمیهاي وحشی صیانت از گونه

براي بررسی  )Van Beuningen and Busch, 1997( گن و بوشننئیبو محیطی مفید باشد. وان
گروه  20آنها توانستند  .کردنداي استفاده رقم گندم بهاره آمریکاي شمالی از تجزیه خوشه 270سازگاري 

رقم دو که هر کدام مشتمل بر  را گروه کوچک ششو  ،رقمتا شش  چهارکه هرکدام شامل را بزرگ 
بندي طبقه که نتایج ندنشان داد )BjØrnstad et al., 1997بدست آورند. برنستاد و همکاران ( ،بودند

تفاوت اساس صفات بیوشیمیایی  بندي براز طبقهبا نتایج حاصل زراعی  اساس صفات مورفولوژیکی وبر
رنج را بررسی ب نمونه 52 تنوع ژنتیکی میان )Panwar, 1999 and Kandhola(کاندوال و پانوار  دارد.

  کالستر تقسیم نمودند. 11زراعی به  –مورفولوژیکی صفت کیفی و 16اساس  نموده و آنها را بر
اساس خصوصیات موفولوژیک  هاي برنج را برنمونه) Souroush et al., 2004( سروش و همکاران

  حمزا و همکاران  .قرار دادبندي طبقه گروه را در پنج هانمونه ،. تجزیه کالسترکردند بنديطبقه
)Hamza et al., 2004(  صفت  12از  ،جو زمستانه تونسیژنوتیپ  26در بررسی تنوع موجود در بین

اي را بر روي هاي اصلی و تجزیه خوشهمولفه به گیري شده استفاده کردند و آنالیزهاي تجزیهزراعی اندازه
  انجام دادند.ها نمونهصفات و 
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هاي یکی از روش ،ايتجزیه خوشه د کهکربیان ) Farahani and Arzani, 2009فراهانی و ارزانی (
. شود͏استفاده میگیاهی  هايگونهتجزیه و تحلیل چند متغیره است که جهت بررسی رابطه خویشاوندي 

بندي ارقام مورد مطالعه یک گیاه از نظر ژنتیکی و جغرافیایی و تعیین والدین در این روش براي گروه
 که و گزارش کردبررسی  را صفت در جو لخت Saeedi, 2004 (19( سعیدي .استهیبریداسیون مفید 

مربوط به ظرفیت سه عامل اول  که کندمیها را توجیه واریانس داده )،درصد 29مجموعاً (پنج عامل 
در  )Leilah and AL-khateebs, 2005و الخطیب ( حلیال بود.و وزن  ساختمان سنبله ،دهی گیاهپنجه

 4/74شناسایی کرد که  را سه عامل پنهانی ،بررسی عوامل موثر بر عملکرد دانه گندم تحت شرایط خشکی
دانه، وزن دانه تعداد سنبله در مترمربع، وزن صد  :شامل ،دند. اولین عاملکر درصد از تنوع کل را توجیه

 ارتفاع :شامل ،دوم عامل .کرد ها را تبییندرصد از تنوع داده 6/26 هعملکرد بیولوژیک بود کو سنبله  در
 :شامل ،سومین عامل دند.کردرصد از تنوع را توجیه  9/25تعداد دانه در سنبله بود که  گیاه، طول سنبله،

ان کاگیران هایل. گرفت͏در بر میکل تغییرات را  درصد 8/19قطر سنبله و شاخص برداشت بود که 
)Ilahan Cagiragn, 1993 ( کوانتومنمونه در ترکیه براي انجام مطالعه روي بعضی از صفات زراعی جو، 

عامل  از تنوع را توجیه کردند. درصد 76/82 ،که در مجموع چهار عامل اول کردصفت کمی را بررسی  16
عوامل دوم و سوم  خصوصیات سنبله و عامل سنبله نامیده شد. شامل ،درصد 97/18اول با توجیه 

 ارزانی  گذاري کرد.͏عامل عملکرد و عامل برگ پرچم نام گرفتند. وي عامل چهارم را وزن دانه نام ،ترتیببه
)Arzani, 2002( اي از تجزیه خوشه ،مورد مطالعهنمونه  450بندي در تحقیق خود به منظور گروه

 بندي کرد.طبقه جدا گروه 17 داخل درپالسم تحت بررسی را بر این اساس مجموعه ژرم نمود و هاستفاد
ها نمونهبندي نتایج دسته )Shamsi Mahmoud Abadi et al., 2008( آبادي و همکارانشمسی محمود

 بیشترینداراي  ،هاي گروه ششنمونه .در شش گروه قرار گرفتندنمونه  58نشان داد که  تحقیقاتدر 
 ظهیر و همکاران لکرد و طول ریشک کوتاه بودند.مع کمترینو گروه دو داراي  ،عملکرد و طول ریشک

)Zaheer et al., 2008 (نمونه جو 133فولوژیک در رت موصف 12براي  را سطوح باالیی از تنوع ژنتیکی 
اساس توزیع ارقام گیاهی جدید در هفت گروه براین صفات براي ایجاد  .مشاهده کردند و بررسی

بندي جو و گروههاي نمونهمطالعه تنوع ژنتیکی  ،هدف از اجراي این تحقیق بندي شدند.جغرافیایی طبقه
هایی که نمونه امید که عالوه بر شناسایی ارقام واین مورفولوژیکی بوده است. به  يهااساس دادهها برآن

از هتروزیس بیشتري نیز برخوردار خواهد بود،  طور عامبهها تالقی آن فاصله ژنتیکی بیشتري داشته و
که ͏با توجه به این با سهولت بیشتري انجام داد. تر وزمان کوتاه تعیین تنوع ژنتیکی را در بندي وبتوان گروه

هاي بندي گونهو همچنین تنوع و رده است که موارد مصرف متعددي دارد،جو در ایران یک محصول مهم 
تعیین میزان  تحقیق، براياین دارد، هاي بیوسیستماتیک بررسی دراي اهمیت ویژه ،مختلف آن

 . شدهاي جو با استفاده از خصوصیات سنبله اجرا نمونهخویشاوندي 
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  هامواد و روش
 سنبله صفاتاستفاده از  با )1 (جدول جونمونه  24در این تحقیق، میزان نزدیکی و خویشاوندي 

در مزرعه  1390در آبان ماه تکرار  3تصادفی با کامل هاي در قالب طرح بلوك هانمونهاین . شدبررسی 
 55°11´06˝ در موقعیت جغرافیایی تحقیقاتی مزرعه کاشته شدند. کاووس تحقیقاتی دانشگاه گنبد

در شمال شرقی ایران واقع شده  متر از سطح دریا 40ارتفاع  و عرض شمالی 37°15´49˝و  شرقی طول
. میانگین بارندگی بود 8/7-2/8آن   pHورسی  لوم سلیتاز نوع  اجراي آزمایشخاك محل  است.

. متوسط حداکثر حرارت مطلق دي ماه استدر بارش متر است که بخش اعظم میلی 400-450سالیانه 
 شش :شامل ،مایشیزهر کرت آ .است -ºc 7متوسط حداقل درجه حرارت مطلق ساالنه  و ºc40 ساالنه
بوته  10بررسی که بر روي مورد فات ص .شدندمتري کشت سانتی 20فاصله  بود که با متري دوردیف 

طول پدانکل، وزن  طول سنبله، وزن سنبله، :از بودند عبارت ،گیري شدندهر کرت اندازهدر  تصادفی
ها روي چهار برداري، یاداشتايحذف اثر حاشیه براي .پدانکل، طول ریشک، عرض ریشک، وزن ریشک

صورت دیم اجرا شد. آزمایش به انجام شد. هر کرتانتهاي  با حدف نیم متر از ابتدا و میانی وردیف 
 و گرم کود اوره براي هر کرت 30معادل  ،نیاز غذایی گیاه جو در طی دوره رشد براساس تجزیه خاك و

هاي هرز علفجین و اعمال شد. )سنبلهمرحله ظهور پایان پنجه زنی تا شروع ساقه رفتن و ( در دو نوبت
 تجزیه واریانس، بین خطوط کشت در زمان مشاهده آنها صورت گرفت. ها وکرت ،تکرارهادر بین 

با استفاده از  همبستگی درصد و 5احتمال  طحدر س LSDها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین
   استفاده شد. SPSSها و رسم دندروگرام از نرم افزار نمونهبندي طبقه برايشد.  انجام  SASافزارنرم

  
  جو مورد استفاده در این تحقیق هاينمونه شجره و نام -1 دولج

قرار گرفتن سنبله   جنس و گونه 
 (ردیف) در خوشه

 ردیف  نمونه نام یا شجره

Hordeum vulgare رقم یوسف یوسف شش G1 

Hordeum vulgare رقم ایذه  ایذه شش  G2 

Hordeum vulgare شش 
Comp 89-9Cr-79-

07/Atem//(Alpha/HC1905//Rob
ur)/3/ 

EM81-12 الین G3 

Hordeum vulgare شش L.131/Gerbel//Ager-
Ceres/3/(Scotia/Wa...) 

EC83-4 الین    G4 

Hordeum vulgare رقم نیمروز نیمروز شش  G5 

Hordeum vulgare رقم کویر  کویر دو G6 

Hordeum vulgare شش Productive Productive  رقم  G7 

Hordeum vulgare رقم بهمن بهمن شش  G8 

Hordeum spontaneum  تپهنمونه جمعیتی مراوه  تپهمراوه شش  G9 
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 -1 ادامه جدول
Hordeum spontaneum آبادنمونه جمعیتی تیل آبادتیل شش G10 

Hordeum spontaneum خراسان رضوي شش 
 نمونه جمعیتی خراسان

 رضوي
G11 

Hordeum vulgare دو MB-82-12 MB-82-12  الین  G12 

Hordeum vulgare شش (Bllu/Mja) EB-86-14 الین   G13 

Hordeum vulgare شش (Alanda/Hamra//Alanda-01 ) EB-86-6  الین  G14 

Hordeum vulgare شش 
(Arabian 

Barley/3/Aths//Md.AT1) EB-86-4  الین  G15 

Hordeum vulgare شش (Productive//As46/Aths) EB-86-3 الین   G16 

Hordeum bulbosum  دو TN2173  
TN2173کرج نمونه  

 G17 جمعیتی

Hordeum bulbosum  76063 دو 
76063 کرج نمونه  

 G18 جمعیتی

Hordeum spontaneum شش TN49402 
 نمونه  TN49402 کرج

 G19 جمعیتی

Hordeum spontaneum شش TN55502 
نمونه   TN55502 کرج

 G20 جمعیتی

Hordeum vulgare شش COPAL/cl14230/lignee527/4De
lo/CARDO/4/CABUYA 

FI CC 0598 الین   G21 

Hordeum vulgare شش  Rojo/3/Beecher//POST/3/ROB
UST//COME/3/CIRU  BF891M-584 الین   G22 

Hordeum vulgare شش  ALISOS/CI03909-2  ALISOS/CI03909
-2 (F1)تالقی G23 

Hordeum vulgare  شش Narcis//k-281/skorobod A1C84-14 الین   G24 
  

  
  نتایج و بحث

براي بررسی نرمال بودن است.  ورده شدهآ 2 هاي توصیفی صفات مورد مطالعه در جدولآماره
از یک براي هیچ چولگی شود می دیدهطور که ͏همان آزمون چولگی انجام شد. ،هاي کلیه صفاتداده

  دار نیست.صفات معنی
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 مورد بررسی هاي توصیفی صفاتهآمار -2 جدول
  

خطاي  چولگی و  میانگین  حداکثر  حداقل  صفت
  واریانس  دامنه  استاندارد چولگی

  28/0  96/1  67/0±47/0  64/1±11/0  94/2  98/0  (گرم) وزن سنبله
  71/1  5  -07/0±47/0  72/6±27/0  2/9  2/4  متر)(میلی سنبله طول
  17/23  7/17  03/0±47/0  64/18±98/0  47/28  77/10  متر)(میلی پدانکل طول

  001/0  14/0  57/0±47/0  09/0±007/0  17/0  03/0  (گرم) وزن پدانکل
  84/57  32  -39/0±47/0  36/43±55/1  58  26  متر)(میلی طول ریشک
  93/3  4/8  -46/0-±47/0  36/12±4/0  73/15  33/7  متر)(میلی عرض ریشک
  05/0  03/1  -57/0±47/0  77/0±05/0  23/1  2/0  (گرم) وزن ریشک

  
  

 طول سنبله، وزن سنبله، ،نشان داد که بین صفات ،)3 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی (جدول
طول پدانکل، وزن پدانکل، طول ریشک، عرض ریشک، وزن ریشک، در سطح یک درصد اختالف 

هاي مورد نمونهکافی در بین  تنوع ژنتیکیکه  توان نتیجه گرفتمی ،داري وجود دارد. بنابراینمعنی
نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار  ،بررسی براي این صفات وجود دارد. بررسی ضریب تغییرات

است. ضریب تغییرات بسیار پایین حاکی از دقت  سنبلهو طول  وزن پدانکلترتیب مربوط به ضرایب به
  ).Rezaei, 1996(گیري و یکنواختی ماده آزمایشی است در اندازه

  

  
  تجزیه واریانس صفات مورد بررسی -3 جدول

  

  

 
  منابع تغییر

  میانگین مربعات                                       
درجه 
  آزادي

وزن 
  سنبله

طول 
  سنبله

طول 
  پدانکل

وزن 
  پدانکل

طول 
  ریشک

عرض 
  ریشک

وزن 
  ریشک

  002/0  85/3  18/2  005/0٭  91/18  26/0  09/0  2  تکرار
  17/0٭٭  79/11٭٭  50/173٭٭  004/0٭٭  52/69٭٭  06/5 ٭٭  85/0٭٭  23  رقم

  01/0  64/2  25/20  001/0  91/8  33/0  11/0  46  خطاي آزمایشی
  53/14  16/13  38/10  08/36  02/16  55/8  41/20    ضریب تغییرات

  درصد  5و  1دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه ٭و  ٭٭
  

نمونه جمعیتی ) نشان داده شده است. 4( در جدول هاي صفات مورد بررسینتایج مقایسه میانگین
وزن سنبله اختالف کویر از نظر رقم با  و )گرم 94/2( تپه داراي بیشترین مقدار وزن سنبلهمراوه
 98/0(وزن سنبله داراي کمترین مقدار  ALISOS/CI03909-2  (F1)تالقی وداري نداشت معنی
  ،EB-86-6، EB-86-3 ،FICC0598 ،EC83-4 هايالین ،کرج 76063 نمونه جمعیتی) و گرم
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MB-82-12 ،EB-86-14 داري از نظر وزن سنبله اختالف معنیخراسان رضوي نمونه جمعیتی  و
نمونه جمعیتی  ایذه و رقمو  )مترمیلی 2/9( داراي بیشترین مقدار طول سنبله ،بهمن رقم. نداشتند

 طول سنبلهنیمروز داراي کمترین مقدار رقم . داري نداشتنداختالف معنی طول سنبلهآباد از نظر تیل
 کویررقم . داري نداشتطول سنبله اختالف معنیاز نظر  کرج 76063 نمونه جمعیتی و ،)مترمیلی 2/4(

و نمونه جمعیتی  هاي نیمروز، بهمنرقمو  ،)مترمیلی 47/28( داراي بیشترین مقدار طول پدانکل
داراي کمترین مقدار  ،EB-86-6 الینداري نداشتند. معنی اختالف طول پدانکل نظر ازخراسان رضوي 

-EM81-12، FICC0598 ،EB-86-4، MB-82-12 ،EBهاي الینو  )مترمیلی 77/10( طول پدانکل
داراي بیشترین مقدار وزن  EM81-12 الینداري نداشتند. طول پدانکل اختالف معنینظر  از 86-14
-A1C84-14، EB-86-6 ،EB-86-3 ،FICC0598 ،EB-86-4 ،EB هايالینو ) گرم 5/0(پدانکل 
86-14، BF891M-584 تالقی و(F1)  ALISOS/CI03909-2 76063 هاي جمعیتینمونه و، 

TN55502داري وزن پدانکل اختالف معنیاز نظر  رضوي،خراسان آباد،هاي جمعیتی تیلنمونه ،کرج
 ،EB-86-4هاي الینو ) گرم 03/0( پدانکل وزن کمترین مقدار داراي MB-82-12 الیننداشتند. 

FICC0598، EM81-12،A1C84-14 ،EB-86-6 ،هاي جمعیتی آباد و نمونهنمونه جمعیتی تیل
اختالف  وزن پدانکل از نظر ALISOS/CI03909-2  (F1)و تالقی کرجTN55502  و 76063

) مترمیلی 58(رضوي داراي بیشترین مقدار طول ریشک  خراساننمونه جمعیتی  داري نداشتند.معنی
  داري نداشتند. طول ریشک اختالف معنیاز نظر  FICC0598 و EB-86-6هاي الینو  بود

  نمونه جمعیتیو  )مترمیلی 26(داراي کمترین مقدار طول ریشک  کرج 76063 نمونه جمعیتی
TN2173 آباد داراي بیشترین تیلنمونه جمعیتی داري نداشت. طول ریشک اختالف معنیاز نظر  کرج  

  هايالین و کویر ایذه هايرقم تپه،مراوه نمونه جمعیتیو ) مترمیلی 73/15( ریشک مقدار عرض
A1C84-14 ،EB-86-6 ،FICC0598  تالقیو(F1)  ALISOS/CI03909-2 از نظر عرض ریشک 

است.  )مترمیلی 33/7(داراي کمترین مقدار عرض ریشک EC83-4  الینداري نداشتند. معنی اختالف
از MB-82-12 الین و است  )گرم 23/1( تپه داراي بیشترین مقدار وزن ریشکمراوه نمونه جمعیتی

 داراي کمترین مقدار کرج TN49402نمونه جمعیتی  وداري نداشت وزن ریشک اختالف معنینظر 
و  76063 هاي جمعیتینمونه و EM81-12 الین یوسف، رقماست و ) گرم 37/0( وزن ریشک

TN2173  5ضرایب همبستگی صفات (جدول  .داري نداشتنداختالف معنی وزن ریشک از نظرکرج (
، این امر است.) 820/0٭٭داري (نشان داد که طول پدانکل با وزن پدانکل داراي همبستگی مثبت معنی

طول ریشک  ،وزن پدانکل بیشتري داشتند. همچنین هاي با طول پدانکل بلند،نمونهکه است  گویاي آن
هاي با طول ریشک بلند نمونهترتیب ). بدین775/0٭٭داري داشت (ي مثبت و معنیبا وزن ریشک رابطه

  وزن ریشک باالتري داشتند.
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  مقایسه میانگین صفات مورد بررسی -4 ولدج

 سنبله وزن  نمونه
  (گرم)

  طول سنبله
  (میلی متر)

  طول پدانکل
  (میلی متر)

  پدانکل وزن
  (گرم)

  طول ریشک
  (میلی متر)

 عرض ریشک
  (میلی متر)

  ریشک وزن
  (گرم)

  a94/2  kj33/5 bcdef 53/21  ab 15/0  bc50  abcd 37/14  a23/1 تپهمراوهنمونه جمعیتی 
  bcd17/2  ji33/5 hgij 57/16  cdef09/0  hi 36  bcdef 13  gh47/0 یوسفرقم  

TN2173کرج نمونه جمعیتی   cdef86/1  fgh50/6 bcdefg 47/21  bcde1/0  ij29  bcdefg 63/12  i2/0  
  defg71/1  ab7/8 bcdfgh 33/21  bcd11/0  efgh33/41  abc 5/14  de83/0 ایذهرقم 

 EM81-12الین ghi28/1  def1/7 k 27/11  gh50/0  hg39  g13/10  gh 53/0  
A1C84-14 الین   hi06/1  def1/7 fghij 8/16  defgh06/0  bcd49  abc 57/14  e77/0  

ALISOS/CI03909-2 (F1)تالقی i98/0  def13/7 hij 53/16  efgh 05/0  bcdef47  abcde 03/14  ef73/0  
کرج  76063 نمونه جمعیتی   hi04/1  ki47/4 defghi 23/18  defgh06/0  j26  g17/10  gh53/0  

EB-86-6 الین   ghi28/1  bc2/8 k 77/10  gh 04/0  abc52  abc 57/14  bcd1  
EB-86-3 الین   ghi18/1  defg97/6 efghi 23/17  cdefg 09/0  bcde67/48  defg 7/11  de83/0  

  efgh57/1  ab63/8 bcd 6/22  defgh 08/0  cdefg45  a73/15  e77/0 آبادتیلنمونه جمعیتی 
FI CC0598 الین   fghi33/1  bcd87/7 k4/11  gh 04/0  ab67/53  abcde8/13  bc 03/1  
EB-86-4 الین   bcd2/2  fghi33/6 kj12  defgh 06/0  bcdef33/47  fg 63/10  bcd97/0  
EC83-4 الین   efghi47/1  hji93/5 cdefgh5/19  cdef1/0  fgh67/40  h33/7  de83/0  

  bcde98/1  i2/4 ab87/24  bcd13/0  gh67/38  efg5/11  ef73/0 نیمروزرقم 
  ab41/2  k ji4/5 a47/28  a17/0  gh33/38  ab63/14  de 83/0 کویررقم 

MB-82-12 الین   hi09/1  def23/7 kj2/14  h03/0  bcdef47  bcdefg 73/12  ab 07/1  
EB-86-14 الین   hi09/1  cdef27/7 kj33/14  cdefg09/0  bcde33/48  bcdef13  e77/0  

BF891M-584 الین   defg7/1  ghij07/6 bcdefgh17/21  cdefg09/0  fgh33/40  efg57/11  fg 57/0  
  fghi36/1  cde5/7 ab13/25  cdefg09/0  a58  cdefg93/11  bcd97/0 رضويخراساننمونه جمعیتی 

Productive رقم bc32/2  efgh67/6 defhgi17/18  cdef09/0  bcde67/48  fg37/10  cde87/0  
  bcd2/2  a2/9 abc37/24  abc14/0  gh39  cdefg93/11  de83/0 بهمنرقم 

TN49402کرج  نمونه جمعیتی   bcde02/2  efg9/6 bcde73/21  cdef1/0  hi33/35  g17/10  hi37/0  
TN55502 کرج نمونه جمعیتی   hgi24/1  kj27/5 efghi6/17  defgh06/0  defgh33/42  efg57/11  cde87/0  

درصد  5در سطح احتمال  LSD آزمون با آماري نظر از باشند، مشترك حرف یک داراي حداقل که هاییمیانگین ستون هر در*
  .ندنیست دارمعنی

  
 بیشترهاي با وزن سنبله نمونه). 736/0٭٭( دار استوزن پدانکل مثبت و معنیوزن سنبله با  رابطه  

) 469/0٭داري (ي مثبت و معنیوزن پدانکل باالتري نیز دارا بودند. وزن سنبله با طول پدانکل رابطه
هاي با طول سنبله نمونه). 421/0٭( داردداري مثبت و معنی . طول سنبله با طول ریشک رابطهدارد
دار مربوط به طول پدانکل با بیشترین همبستگی معنی ،داشتند. در نتیجه بلندتريطول ریشک  ،بلند

بیشترین همبستگی را با  ،عملکرد بیولوژیکی) Sinebo, 2002(سینبو  وزن پدانکل بود. در تحقیق
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همبستگی باالیی بین  نیز،) Khodarahmi et al., 2006. خدارحمی و همکاران (عملکرد داشت
  .کردندمشاهده بارور  عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک و تعداد پنجه

 

  مورد بررسی همبستگی بین صفات زراعی -5 جدول
  

طول   طول سنبله  وزن سنبله  صفات
  پدانکل

وزن 
  پدانکل

طول 
  ریشک

 عرض
  ریشک

 وزن
  ریشک

              1  وزن سنبله
            1  - 228/0  طول سنبله

          1  -168/0  694/0٭  پدانکلطول 
        1  820/0٭٭  - 217/0  736/0٭٭  وزن پدانکل
      1  - 252/0  - 288/0  124/0٭  - 154/0  طول ریشک
    1  324/0  048/0  067/0  363/0  019/0  عرض ریشک
  1  263/0  775/0٭٭  - 035/0  - 148/0  194/0  067/0  وزن ریشک

   درصد 5 و 1دار در سطح احتمال یترتیب معنبه ٭و ٭٭
  

) و همچنین نتایج 7 ،6و جدول  1 شکل(طرفه در نقطه برش براساس نتایج تجزیه واریانس یک
  مجزا قرار گرفتند.  گروه چهار جو درهاي نمونه )2تجزیه تابع تشخیص (شکل 

  

  
 بررسی هاي جو موردنمونهدندروگرام تجزیه کالستر  -1شکل 
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 ،MB-82-12، EB-86-14، EB-86-4، EB-86-3 هايالین شاملنمونه  نه واجد ،اولگروه 
A1C84-14، EB-86-6، FICC0598 ، رقم Productive تالقی و(F1)  ALISOS/CI03909-2؛ 

 واجدسوم گروه  ؛رضويخراسان و آبادتیل تپه،مراوههاي جمعیتی نمونهشامل نمونه  سه واجد ،دومگروه 
نیمروز، کویر، هاي رقمشامل نمونه  10 واجدچهارم گروه و کرج  TN2173، 76063جمعیتی  نمونه دو

 TN55502جمعیتی  دو نمونه EM81-12، BF891M-584 ،EC83-4هاي الین ایذه، بهمن، یوسف،
از نظر صفات  نشان داد کهبندي شده گروههاي نمونهبررسی ). 1(شکل  بودند کرج TN49402 و

 الین فقط ؛باشندمی .vulgare Hها شش ردیفه و از گونه نمونهمورفولوژیکی در خوشه اول همه 
MB-82-12  گونه  ردیفه از شش ،هانمونهخوشه دوم تمام . بوددو ردیفهspontaneum H.  بود. خوشه

Function 1 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-20 -10 0 10 20 
Function 2

 

Canonical Discriminant Functions 

  ايتجزیه خوشه  نموادر دو بعدي تجزیه تابع تشخیص در نقطه برش دندروگرام -2شکل 
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هفت  ،بود. خوشه چهارم که بزرگترین خوشه .bulbosum Hدو ردیفه از گونه  ،هانمونهسوم تمام 
 هاينمونهو  .vulgare Hکویر دو ردیفه و از گونه  رقمو  .vulgare Hشش ردیفه و از گونه  نمونه

  .ندبود .spontaneum Hشش ردیفه و از گونه  کرج TN55502و  TN49402جمعیتی 
  

شده در محل برش دندروگرام تجزیه  هاي تشکیلتجزیه واریانس صفات مورد بررسی براي گروه -6جدول
  .ايخوشه

  

  

 
  منابع تغییر

  میانگین مربعات                                                 
درجه 
  آزادي

وزن 
  سنبله

طول 
عرض   طول ریشک  وزن پدانکل  طول پدانکل  سنبله

  ریشک
وزن 
  ریشک

  587/0**  954/13٭  173/921**  005/0٭٭  755/87٭  151/37  299/0  1  بین گروهی
  036/0  575/3  604/18  001/0  248/20  324/16  284/0  23  درون گروهی

  درصد  5و  1احتمال  دار در سطحترتیب معنیبه ٭و ٭٭
  

  ايهاي تشکیل شده در محل برش دندروگرام تجزیه خوشهمقایسه میانگین براي گروه -7جدول 
  وزن ریشک  عرض ریشک  طول ریشک  پدانکلوزن   طول پدانکل  طول سنبله  وزن سنبله  هاگروه
  a533/1  a 861/8  b 724/16  a 172/0  a 566/49  a 129/13  a 927/0  1گروه 
  a757/1  a 373/6  a 558/20  b 1/0  b 276/37  b 694/11  b 632/0  2گروه 

 5در سطح احتمال  LSD آزمون با آماري نظر از باشند، مشترك حرف یک داراي حداقل که هاییمیانگین ستون هر در*
  .ندنیست دارمعنیدرصد 

  
 (جدول شدکالستر، میانگین هر کالستر براي کلیه صفات محاسبه بررسی خصوصیات هر به منظور 

طول ریشک، عرض ریشک و وزن ریشک داراي پدانکل،  وزن سنبله، طولت اصفاز نظر ). کالستر اول 6
. بودداراي ارزش کمتر از میانگین کل  ،صفات دیگربراي  ،بوده جمعیت بیشتر از میانگین کل، میانگین

 بیشترین اختالف مثبت این کالستر به صفت طول ریشک و بیشترین اختالف منفی آن از میانگین کل
طول وزن سنبله، شد. کالستر دوم براي صفات طول سنبله، به صفت طول پدانکل مربوط میجمعیت 

جمعیت داراي ارزش میانگین بیشتر از میانگین کل  طول پدانکل و ریشک، عرض ریشک، وزن ریشک
و فقط صفت وزن پدانکل  بودمربوط  بیشترین اختالف مثبت این کالستر به صفت طول ریشک ،بوده

براي صفات طول سنبله، وزن سنبله، طول ریشک، عرض ریشک،  . کالستر سومبودداراي اختالف منفی 
بیشترین این اختالف به  ،از میانگین کل جمعیت بودهوزن ریشک و وزن پدانکل داراي انحراف منفی 

شد. صفت طول پدانکل داراي انحراف مثبت از میانگین کل جمعیت بود. صفت طول ریشک مربوط می
وزن پدانکل، طول ریشک، عرض ریشک و وزن ریشک داراي کالستر چهارم براي صفات طول سنبله، 

صفات  و شداین اختالف به صفت طول ریشک مربوط میانحراف منفی از میانگین کل بوده و بیشترین 
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بیشترین اختالف مثبت به  .بود جمعیت وزن سنبله و طول پدانکل داراي انحراف مثبت از میانگین کل
هاي موجود در هر یک از کالسترها قرابت ژنتیکی نمونهاز آنجا که  شد.صفت طول پدانکل مربوط می

توان می ،گیريدر صورت نیاز به دو رگ ،داردر کالسترهاي دیگر هاي موجود دنمونهبیشتري نسبت به 
  .چه بهتر پدیده هتروزیس بهره برد براي استفاده هر از ارقام موجود در کالسترهاي مختلف

ها نمونهبندي نیز در نتایج دسته )Shamsi Mahmoud Abadi et al., 2008( شمسی محمودآبادي
 ,.Zaheer et alظهیر و همکاران (  . در تحقیقگروه قرار گرفتند ششدر  نمونه 58اذعان داشتند که 

اساس بر .نشان دادندصفت مورفولوژیک سطوح باالیی از تنوع ژنتیکی  12اساس  نمونه جو بر 133 )2008
از  درصد 19هاي داراي ریشک کامل نمونهدر  ،ریشک )Reid, 1976 and Shannon(شانون و رید  گزارش

) et al., 2010 Hjmansourحاج منصور و همکاران ( در مطالعه سهم عملکرد را به خود اختصاص داد.
کالستر دوم داراي عملکرد پایین و داراي طول ریشک کوتاه و کالستر ششم داراي عملکرد باال و داراي 

   بودند. ماکزیمم طول ریشک
  

  براساس صفات کمیمورد مطالعه هاي ژنوتیپبندي گروه - 6جدول 
 صفات

  کالستر
  وزن

  سنبله
  طول
  سنبله

  طول
  پدانکل

  وزن
  پدانکل

  طول
  ریشک

  عرض
  ریشک

  وزن
  ریشک

 کالستر اول
39/1 2/7  6/14 06/0 07/49 82/12 89/0  
23/0 -  64/0  96/4-  34/0 -  4/7  36/0  16/0  

 کالستر دوم
95/1 15/7  09/23 11/0 51 01/14 99/0  
33/0  59/0  53/3  29/0 -  33/9  55/1  26/0  

 کالستر سوم
45/1 48/5  85/19 08/0 5/27 4/11 36/0  
17/0 -  08/1 -  29/0  32/0 -  17/14-  06/1-  37/0 -  

  69/0  63/11  1/39  15/0  69/20  41/6  82/1  کالسترچهارم
2/0  15/0 -  13/1  25/0 -  75/2 -  83/0 -  04/0 -  

 73/0 46/12 67/41 4/0 56/19  56/6 62/1  میانگین کل

  هر کالستر (عدد باال) و انحراف از میانگین کل (عدد پایین)یانگین م
 

 و کردبندي جغرافیایی طبقه أمنشو مورفولوژیکی  ،اساس صفات زراعیبر توانرا می پالسمژرم
تنوع باالي کنند. هاي مناسب را اعمال میاستراتژي ،ي حاصلهابراساس داده متخصصین اصالح نژاد

تپه مراوهنمونه جمعیتی که  دادبراي صفات وزن سنبله و وزن ریشک نشان  در این تحقیقبدست آمده 
بین تمام صفات از جمله مورد مطالعه تنوع ژنتیکی کافی ي هانمونهدر بررسی  اي دارد.تنوع گسترده

دار بین صفات طول پدانکل و وزن پدانکل و باالترین همبستگی معنیداشت وجود هاي سنبله ویژگی
 پالسمژرم سازماندهی امکان اصالحی، هايبرنامه در نظر مورد هايگونه خویشاوندي روابط از آگاهی. بود
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 .)Abdmishani and Shahnejat- Bushehri, 1992( سازدمی فراهم را هانمونه از موثر گیرينمونه و
اساس مورد نظر بر يهانمونهکالستر جو، با استفاده از تجزیه  نمونه 24در بررسی تنوع ژنتیکی میان 

زراعی به چهار کالستر تقسیم شدند. در مقایسه با کالسترهاي دیگر  -هفت صفت کیفی و مورفولوژیکی
وزن سنبله، وزن ریشک و عرض ریشک بود، کالستر دوم داراي  بیشترینهاي کالستر اول داراي نمونه

زن پدانکل بود. بررسی طول پدانکل و و بیشترینحداقل وزن سنبله بود و کالستر چهارم داراي 
تپه براي صفات وزن سنبله و وزن ریشک داراي باالترین مراوهنمونه جمعیتی ها نشان داد که میانگین
از  F1( ALISOS/CI03909-2( تالقیاز نظر وزن ریشک و کرج  TN49402نمونه جمعیتی ارزش و 

ردیفه گونه زراعی و دو هاي شش نمونهاي، در تجزیه خوشهنظر وزن سنبله داراي کمترین ارزش بود. 
 خوشهدر دو  .spontaneum Hو  .bulbosum H گونه وحشی هاينمونهقرار گرفتند. خوشه  دودر 

شش  هاي دو ردیفه ونمونهو  ).spontaneum H( هاي زراعی و وحشیقرار گرفتند. گونه جداگانه
   هاي زراعی و وحشی بود.قرار گرفتند که حاکی از قرابت بین گونه گروه چهارمردیفه در 
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